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ČASOVÝ PŘEHLED POŘADŮ, AKCÍ A VÝSTAV V bŘEznu 2015
4. 2. - 16. 4. JAZZINEC 2015

17. ročník mezinárodního hudebního festivalu
Pořadatel: Alternativa pro kulturu, o. s., ve spolupráci 
s UFFO - SCT 
Více informací - http://2015.jazzinec.cz/

neděle 1. 3. IDOLLS
Rodinné UFFOkousky: Divadlo DNO
Představení pro starší děti a dospělé
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 18:00 hodin 

pondělí 2. 3. VRAŽDA SEXEM
Ďyvadlo Neklid Trutnov nabízí reprízu komedie v re-
žii Petra Vanžury, kterou s úspěchem uvedlo v Uffu 
v lednu t.r.
Pořadatel: Ďyvadlo Neklid Trutnov ve spolupráci 
s UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin ** vstupné 100 Kč ** 
předprodej vstupenek od 16. 2.

úterý 3. 3. POVÍDÁLCI 
Akce pro nejmenší čtenáře s maminkami 
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 9:30 hodin

sobota 7. 3. 11. ABSOLVENTSKÝ PLES TRUTNOVSKÉHO GYMNÁZIA
Hraje kapela Levou rukou band. Tradiční setkání 
absolventů, učitelů, studentů a přátel školy, soutěže, 
taneční vystoupení a hudební host - zpěvák Voxel.
Pořadatel: Agentura AG Trutnov
UFFO ** 20:00 hodin ** vstupné 220 a 250 Kč 
** předprodej vstupenek v inzertní kanceláři 
Krkonošského deníku (denně 9:00 - 15:00 hodin) 
a na www.absolventskyples.cz

pondělí 9. 3. ZLATOVLÁSKY
Představení pro MŠ a 1. třídy ZŠ: Divadlo Lokvar
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 8:30 a 10:00 hodin 

pondělí 9. 3. AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU
Kateřina a Miloš Motani: Divoký Madagaskar
Pořadatel: UFFO - SCT a Český červený kříž
kino Vesmír ** 14:30 hodin 

pondělí 9. 3. KEŇA A GORILY 
Cestopisný večer: Kateřina a Miloš Motani
Pořadatel: UFFO - SCT
kino Vesmír ** 19:00 hodin 

úterý 10. 3. BIBLICKÉ PŘÍBĚHY
Představení pro 2. - 5. třídy ZŠ: Naivní divadlo Liberec
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 8:30 a 10:00 hodin 

úterý 10. 3. PO ETIOPII S Ing. PAVLEM ŠNÁBLEM
Vyprávění doplní promítání fotografií
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 17:00 hodin

středa 11. 3. SAM 
Divadelní delikatesy: Studio Hrdinů
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin 

čtvrtek 12. 3. ROLAND GÜNTHER:  
VÝTVARNÍCI TRUTNOVSKA PO ROCE 1945 
Přednáška
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00 hodin

sobota 14. 3. KONCERT KOLETOVY HORNICKÉ HUDBY 
Host: Varhan Orchestrovič Bauer
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin 

neděle 15. 3. O DVOU MARYČKÁCH
Rodinné UFFOkousky: Žlutý kopec
Představení pro děti od 3 let
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 15:00 a 17:00 hodin 

pondělí 16. 3. DOPOLEDNE S NEJMENŠÍMI 
Akce pro maminky na mateřské dovolené a jejich děti
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov - pobočka HSM **  
9:00 - 11:00 hodin

středa 18. 3. STRÝČEK VÁŇA
Činoherní divadlo A: Divadlo Petra Bezruče, Ostrava
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin 

čtvrtek 19. 3. KLUB DRÁČEK 
Akce pro děti od 6 let
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 16:00 hodin

čtvrtek 19. 3. SETKÁNÍ S P. JANEM RYBÁŘEM SJ
Beseda 
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00 hodin

pátek 20. 3. ŠKWOR: S&L TOUR
Koncert na stání, host: Wait
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 20:00 hodin 

neděle 22. 3. VYNÁŠENÍ SMRTKY
Tradiční vítání jara
Pořadatel: UFFO - SCT
Program od 15:00 hodin v Uffu

pondělí 23. 3. AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU
PaedDr. Libor Turek: Argentina - Chile
Pořadatel: UFFO - SCT a Český červený kříž
kino Vesmír ** 14:30 hodin 

pondělí 23. 3. ŠESTNÁCTITISÍCIKILOMETROVEJ VEJŠLAP
Cestopisný večer Petra Hirsche
Pořadatel: UFFO - SCT
kino Vesmír ** 19:00 hodin 

úterý 24. 3. PRVNÍ POMOC 
Přednáška ČČK pro seniory
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 9:00 hodin

úterý 24. 3. PAN HALPERN A PAN JOHNSON
Činoherní divadlo B: Divadlo Ungelt, Praha
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin 

pátek 27. 3. NOC S ANDERSENEM 
Akce pro děti
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 19:00 hodin

pátek 27. 3. NOCOVÁNÍ V KNIHOVNĚ  
Akce pro děti od 7 do 11 let
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov - pobočka HSM ** 19:00 hodin

sobota 28. 3. COUNTRY BÁL SE STAR WESTEM 
A WESTERNOVÁ TANEČNÍ PŘEHLÍDKA
Hraje: Pěna, Tuplák. Tančí: Star West, Rodeo I a II, 
Klobouček, Trojlístek.
Pořadatel: Star West
Národní dům ** POZOR ZMĚNA - začátek akce 
již v 19:30 hodin (otevření sálu v 18:45 hodin) ** 
vstupné 220 Kč ** předprodej vstupenek - Jana 
Kašparová, tel. 608 638 118
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neděle 29. 3. DO BLÁTA A ZASE ZPĚT
Rodinné UFFOkousky: Činoherák Ústí
Představení pro děti od 5 let
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 15:00 hodin 

úterý 31. 3. RENT
Divadlo a hudba: RENT MUZIKÁL, s.r.o.
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin 

	 VÝSTAVY
do 15. 3. ŽIVOT A DÍLO TRUTNOVSKÉHO MALÍŘE 

JOSEfA POLZE (1896 - 1945)
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ve spo-
lupráci se Střediskem česko-německého porozumění 
Trutnov
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

do 23. 3. VÍTĚZ JAZZ WORLD PHOTO: DIDIER JALLAIS
Pořadatel: Galerie města Trutnova a Alternativa pro 
kulturu, o. s.
výstavní prostor Městského úřadu v Trutnově

do 28. 3. ZLATÝ fOND NÁRODNÍHO MUZEA fOTOGRAfIE
Pořadatel: Galerie města Trutnova 
Galerie města Trutnova

do 31. 3. ALENA KUPČÍKOVÁ: TADY LÍBÁM JÁ!
Pořadatel: UFFO - SCT
Galerie UFFO

do 7. 6. SLOUŽIL JSEM NA BITEVNÍ LODI
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ve spolu-
práci s Evou Drtinovou
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

1. - 31. 3. ŠESTNÁCTITISÍCIKILOMETROVEJ VEJŠLAP
Výstava fotografií Petra Hirsche
Pořadatel: UFFO - SCT
kino Vesmír - foyer ** otevřeno vždy v době 
promítání filmu ** vstup na výstavu zdarma

1. 3. - 30. 4. JAN KUČERA: PORTRÉT, fASHION A GLAMOUR
Výstava fotografií, která je zaměřena nejen na ženy
Pořadatel: Galerie Hippo - www.hippofoto.cz
Galerie Hippo (Bulharská 63)

6. 3. - 5. 4. LISTY MÁM, STROM NEJSEM …  
DĚTI TVOŘÍ KNÍŽKY 
Vernisáž 5. 3. od 17:00 hodin
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově  
a ZUŠ Trutnov
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

27. 3. - 26. 4. RADOSTNÉ VELIKONOCE
Vernisáž 26. 3. od 17:00 hodin
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

29. 3. - 24. 4. JAZZ WORLD PHOTO 2015
Vernisáž 28. 3. od 16:30 hodin
Pořadatel: Galerie města Trutnova a Alternativa pro 
kulturu, o. s.
výstavní prostor Městského úřadu v Trutnově

	 KURZY
RUKODĚLNÉ KURZY,
které pořádá Dům pod jasanem, Voletiny
Rezervace míst - tel. 736 275 025
Více informací: www.dumpodjasanem.cz

čtvrtek 5. 3. SMALTOVANÉ ŠPERKY
Výroba šperků, nanášení barev, zdobení, přidávání ji-
ných materiálů, dokončování výrobků.
16:30 hodin ** cena 270 Kč

pátek 6. 3. ENKAUSTIKA
Lektorka: Anna Talábová. Každý bude mít vlastní enkaus-
tickou žehličku, k dispozici budou i enkaustická pera. 
9:30 hodin (2 - 3 hodiny) ** cena 350 Kč

sobota 7. 3. VINUTÉ SKLENĚNÉ PERLE
Výroba skleněných korálků, základy zpracování skla 
za pomoci kahanu. 
9:30 hodin (4 hodiny) ** cena 800 Kč

sobota 7. 3. SKLENĚNÁ MOZAIKA
Řezání barevného vitrážového skla, broušení, kom-
binování barev a tvarů. Vyrobíte mozaikové zrcadlo 
nebo rám. 
10:00 hodin ** cena 550 Kč, děti v doprovodu 
dospělého platí jen spotřebovaný materiál

sobota 7. 3. fUSING SKLA
Vyrobíte si dvě sady šperků nebo 6 ks skleněných po-
lotovarů do vitráží. Řezání skla pomocí řezáku a troj-
bodých lámacích kleští, skládání skla a vytváření ba-
revných a vzorových efektů.
15:00 hodin ** cena 350 Kč, děti od 10 let 
v doprovodu dospělého platí jen spotřebovaný 
materiál

neděle 8. 3. VITRÁŽ TIffANY, VITRÁŽOVÉ TECHNIKY
Naučíte se řezat tvary ze skleněných desek podle šab-
lon, brousit na brusce, spojovat sklo cínem, patinovat. 
Vyrobíte šperky, vitrážová zrcadla, závěsy do oken, 
zápichy aj.
9:00 - 14:00 hodin ** cena 950 Kč

sobota 14. 3. SLAMĚNÉ OŠATKY
Lektor: Mgr. Petr Kavan. Ošatky ze žitné slámy. Plete-
ní tradiční spirálovou technikou.
9:30 hodin ** cena 250 Kč, děti v doprovodu 
dospělých zdarma

sobota 14. 3. DRÁTOVÁNÍ
Lektorka: Ing. Hana Nýdrlová. Můžete si odrátovat s se-
bou přinesenou keramickou nádobu či květináč nebo 
zhotovit drátěný objekt, např. stojan na šperky aj.
14:00 hodin ** cena 250 Kč

sobota 14. 3.
neděle 15. 3.

KRESBA PRAVOU MOZKOVOU HEMISfÉROU: 
TUŽKA
Základní kurz. 
9:30 - 16:00 hodin ** cena 1950 Kč

čtvrtek 19. 3. KERAMIKA, MODELOVÁNÍ A KERAMICKÁ LOUTKA
Kurz mohou absolvovat i začátečníci. Vymodelujeme 
hlavu, ruce, příp. nohy vybrané loutky.  
16:30 hodin ** cena 250 Kč, děti v doprovodu 
dospělého 70 Kč

pátek 20. 3. ŠPERKY ZE ZIPŮ
Lektorka: Anna Talábová. Barevné zipy a mnoho tipů 
na šperk. 
16:30 hodin ** cena 250 Kč, děti 70 Kč

sobota 21. 3. TKANÍ NA TKALCOVSKÉM STAVU
Možnost tkát na vícelistém tkalcovském stavu. Sezná-
míte se se základy techniky, naučíte se číst vazební 
tabulky a tkát složitější vzory. Utkáte si např. tašku, 
šálu, polštáře.   
9:00 - 18:00 hodin ** cena 1000 Kč

sobota 21. 3. DRÁTOVANÝ ŠPERK
Lektorka: Anna Talábová. Drátované šperky kombi-
nované s korálky a polodrahokamy. 
9:30 hodin (cca 3 hodiny) ** cena 250 Kč

sobota 21. 3. MĚDĚNÝ ŠPERK - TEPANÝ
Lektorka: Anna Talábová. Příprava měděného plátku, 
tvarování a tepání, zdobení. Připravíte si koncovky - 
polotovar nebo se naučíte koncovky na návlekovou 
kůžičku udělat.  
14:30 hodin ** cena 250 Kč

sobota 21. 3. fIMO ŠPERKY
Kreativní práce s polymerovými hmotami, barevné 
i decentní šperky (náušnice, korálky, přívěsky apod.).  
16:30 hodin ** cena 280 Kč

neděle 22. 3. NATAHOVÁNÍ OSNOVY NA TKALCOVSKÝ STAV
Seznámíte se s obvyklými chybami. Získáte skripta Na-
tahování osnovy.
9:00 hodin ** cena 450 Kč
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MUZEUM PODKRKONOŠÍ V TRUTNOVĚčtvrtek 26. 3. VELIKONOČNÍ KERAMIKA PRO DĚTI A DOSPĚLÉ
Mísy, dekorace, závěsy, zápichy apod.
16:30 hodin ** cena 270 Kč, děti v doprovodu 
dospělého 70 Kč

sobota 28. 3. VELIKONOCE V MUZEU
Zdobení perníčků a kraslic (voskem a děrováním), 
pedigové ozdoby, výroba pomlázky, floristické deko-
race, drátované drobnosti, skleněné kraslice, veliko-
noční floristika.
13:00 hodin ** cena od 50 Kč

	 PŘIPRAVUJE	SE
úterý 24. 11. PARTIČKA V TRUTNOVĚ

Improvizační show s R. Genzerem, M. Suchánkem, 
O. Sokolem a I. Chmelou
Pořadatel: DETO production s.r.o.
Národní dům ** 20:00 hodin **  
předprodej vstupenek od 2. 3. pouze na 
www.ticketstream.cz

Otevřeno: úterý - pátek 9:00 - 16:30 hodin, 
sobota - neděle 9:30 - 15:00 hodin

Další informace na www.galerietu.cz
Generálním partnerem GMT je firma KASPER CZ s. r. o.

ZLATÝ fOND NÁRODNÍHO MUZEA fOTOGRAfIE

Výběr ze Zlatého fondu Národního muzea fotografie vychází z fo-
tografické kolekce, kterou pro Národní muzeum fotografie v Jin-
dřichově Hradci koncipovali Ivo Gill, Tomáš Dvořák a Jaroslav Pro-
kop. Zlatý fond tvoří 220 žánrově pestrých snímků od současných 
českých fotografů, v Trutnově je z nich předvedeno 66. V měst-
ské galerii je možno zhlédnou díla renomovaných českých tvůrců 
v uvedeném oboru, jakými jsou např. Gabriela Fárová, Jan Reich 
nebo Jan Saudek, a nechybí zde ani práce dvou neopomenutel-
ných fotografů se vztahem k našemu městu - Jiřího Havla a Boh-
dana Holomíčka. Výstava tak umožňuje vhled do aktuálního stavu 
a částečně i historického vývoje české fotografie jakožto umělec-
kého média, návštěvník má možnost zhlédnout velmi širokou šká-
lu tvůrčích přístupů a poloh, jejichž jádro žánrově těží z fotografie 
dokumentární, ale nalezneme zde i portréty a fotografii krajinář-
skou. Josef Ptáček, který k výstavě pronesl úvodní řeč, říká: „Máme 
před sebou bezpočet příběhů - vlastně 66 - odvíjejících se v man-
tinelech od pohody a štěstí nedělního odpoledne až po tragédii 
národa i proher čestnosti v konfrontaci s oficiální mocí nedávno 
minulých let.“ 
Výstava potrvá do 28. 3. 

JAZZ WORLD PHOTO

Od 23. 2. je ve výstavním prostoru na Městském úřadě v Trutnově 
k vidění samostatná výstava loňského vítěze fotografické soutě-
že Jazz World Photo, která tradičně doprovází hudební festival 
Jazzinec. V 1. ročníku celosvětové soutěže fotografů s vášní pro 
jazz, blues, funky, world music a příbuzné žánry zvítězil Didier 
Jallais z Francie. Ten loni zaujal porotu svým snímkem saxofo-
nisty Sonny Rollinse, letos dostává příležitost předvést Trutnovu 
svoji rozsáhlejší tvorbu, která není jen o jazzu. Výstava potrvá 
do 23. 3.
Na tuto akci naváže přehlídka třiceti porotou vyhodnocených fo-
tografií 2. ročníku soutěže Jazz World Photo 2015. Setkání s au-
tory, při kterém bude expozice zároveň slavnostně otevřena, se 
uskuteční v sobotu 28. 3. od 16:30 hodin na městském úřadě. 
Samotné vyhlášení vítězů proběhne krátce poté v rámci festivalo-
vého finále Jazzince. Výstava potrvá do 24. 4.

Mgr. Lucie Pangrácová 
ředitelka Galerie města Trutnova

Otevřeno denně mimo pondělí 9:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 hodin
Další informace na www.muzeumtrutnov.cz

ŽIVOT A DÍLO TRUTNOVSKÉHO MALÍŘE  
JOSEfA POLZE (1896 - 1945)

Výstava, pořádaná ve spolupráci se Střediskem česko-německého 
porozumění Trutnov, představuje tvorbu Josefa Polze (1896 - 1945), 
předního trutnovského výtvarníka 1. poloviny 20. století. Polz své 
výtvarné nadání prohloubil studiem na uměleckoprůmyslové škole 
v Jablonci nad Nisou. Studoval rovněž na Akademii výtvarných umě-
ní v Praze u prof. Františka Thieleho a podnikl několik studijních cest 
do zahraničí. Poté se vrátil do Trutnova, kde měl svůj ateliér. Polzovou 
doménou bylo portrétní umění. Vedle něj se věnoval i krajinomalbě, 
kde převažovaly náměty z Trutnovska. Zvláštní místo v jeho tvorbě 
zaujímala zátiší. Ačkoliv v roce 2015 uplyne již 70 let od jeho smrti, 
nebyla dosud uspořádána samostatná výstava malířovy tvorby. 
Výstava potrvá do 15. 3.

SLOUŽIL JSEM NA BITEVNÍ LODI - PRVNÍ SVĚTOVÁ 
VÁLKA, JAK JI PROŽIL NÁMOŘNÍK fRANTIŠEK 

ŠMÍDT ZE DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM

Výstava, pořádaná ve spolupráci s Evou Drtinovou ze Dvora Krá-
lové nad Labem, připomíná život námořníka Františka Šmídta 
(1893 - 1942), královédvorského rodáka, který v roce 1914 naru-
koval do rakousko-uherského námořnictva. V přístavu Pola (dnes 
Pula) absolvoval c. k. Strojnickou školu námořní a poté v letech 
1915 - 1918 sloužil jako elektromechanik na bitevní lodi S.M.S. Ba-
benberg. Z dob jeho působení v námořnictvu se dochovalo velké 
množství unikátních fotografií a pohlednic, které dokumentují 
náročnou a nebezpečnou službu námořníků za 1. světové války. 
Na výstavě je připomenuto také Šmídtovo působení na pancéřo-
vém vlaku č. 6 Praha na jižním Slovensku v letech 1919 - 1920. 
Výstava potrvá do 7. 6.

LISTY MÁM, STROM NEJSEM …  
DĚTI TVOŘÍ KNÍŽKY

Výstava prací žáků výtvarného oboru Základní umělecké školy 
Trutnov pod vedením Zdislavy Holomíčkové vznikla k „Měsíci kni-
hy“, kterým je od roku 1955 měsíc březen. Prezentovány budou 
osobité dětské ilustrace různých technik k básním a prózám. Jedná 
se například o linoryty, kresby tužkou či koláže. Výstavu pořádá 
Muzeum Podkrkonoší se ZUŠ Trutnov. 
Vernisáž proběhne ve čtvrtek 5. 3. od 17:00 hodin. Výstava potrvá 
do 5. 4.

RADOSTNÉ VELIKONOCE - VELIKONOČNÍ VÝSTAVA 
SPOJENÁ S VÝSTAVOU VELIKONOČNÍCH KRASLIC 

MILOSLAVY PECHALOVÉ

Velikonoce představují nejvýznamnější křesťanský svátek, který je 
oslavou zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Výstava připomene, jak tento 
křesťanský svátek ovlivnil nejen výzdobu domácností, ale i užité 
umění v podobě plastik, podmaleb na skle či ručně malovaných 
modlitebních knih s vyobrazením Ukřižování Krista, Piety, Kristova 
hrobu a Vzkříšení. Připomenuty budou rovněž zvyky a tradice sou-
visející s Velikonocemi i neodmyslitelné symboly Velikonoc v podo-
bě řehtaček, klapaček a kraslic zdobených voskem, cukrem či slá-
mou. Na výstavě budou představeny též kraslice z dílny Miloslavy 
Pechalové z Trutnova. 
Vernisáž proběhne ve čtvrtek 26. 3. od 17:00 hodin. Výstava potrvá 
do 26. 4. 

GALERIE MĚSTA TRUTNOVA
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ROLAND GÜNTHER:  
VÝTVARNÍCI TRUTNOVSKA PO ROCE 1945

Přednášející Roland Günther seznámí posluchače s životem a dílem 
výtvarníků, kteří žili a působili na Trutnovsku v období po druhé 
světové válce. Připomenut bude např. Josef Šabacký, Karel Horák, 
Jaroslav Otmar, Václav Lacina a další. Jejich životní osudy jsou do-
sud zahaleny rouškou tajemství a jejich dílo, často velmi kvalitní, 
je širší trutnovské veřejnosti prakticky neznámé. Připomene též 
akademického malíře Bedřicha Mudrocha, který působil v Trutno-
vě již před 2. světovou válkou a byl tehdy zřejmě jediným českým 
výtvarníkem ve městě. 
Přednáška proběhne ve čtvrtek 12. 3. od 17:00 hodin. Vstup zdar-
ma.

SETKÁNÍ S P. JANEM RYBÁŘEM SJ

Římskokatolický kněz a člen jezuitského řádu s pohnutým a zají-
mavým životním osudem P. Jan Rybář SJ se narodil v roce 1931 
v Brně a nyní žije v Trutnově. Jeho kněžská studia přerušilo násilné 
uzavření klášterů v roce 1950, po kterém byl spolu s dalšími stu-
denty na několik měsíců internován. Na vojně sloužil u nechvalně 
známých PTP, poté pracoval ve stavebnictví. Roku 1960 byl zatčen 
a následně uvězněn ve Valdicích, kde dokončil kněžská studia, tak-
že mohl být v roce 1962 tajně vysvěcen na kněze. V letech 1969 - 
1986 působil jako kněz v Trutnově-Poříčí. Život mu tehdy ztrpčoval 
trvalý dohled Státní bezpečnosti. V letech 1990 - 2004 byl děkanem 
v Rychnově nad Kněžnou. P. Jan Rybář byl oceněn v roce 2011 pa-
mětní medailí Václava Bendy za význačný podíl v boji za obnovu 
demokracie. 
Beseda se koná ve čtvrtek 19. 3. od 17:00 hodin. Vstup zdarma.

Další informace na www.mktrutnov.cz

POVÍDÁLCI
úterý 3. 3. ** 9:30 hodin

Srdečně zveme naše nejmenší čtenáře s maminkami na setkání klu-
bu „Povídálci“. Tentokrát si bude Křemílek s Vochomůrkou poví-
dat s dětmi o zvířátkách, a protože se blíží jaro, mohou se děti těšit 
na obrázkové knížky plné zvířecích mláďátek. Již tradičně budou 
pro děti připraveny nové knížky. Těšíme se na Vás!

PO ETIOPII S Ing. PAVLEM ŠNÁBLEM
úterý 10. 3. ** 17:00 hodin

Etiopie patří i přes svůj ekonomický rozvoj mezi nejchudší země 
světa - téměř 30 % populace žije pod hranicí chudoby. Více než 
polovina obyvatel neumí číst ani psát, nerozvinuté zemědělství se 
nedokáže vyrovnat s obdobími sucha a hladomoru. Nelehký život 
Etiopanů, tisíciletou historii země a krásu etiopských scenérií (např. 
Siemenské hory) zmapoval Ing. Pavel Šnábl. Poutavé vyprávění do-
plní promítáním unikátních fotografií z cesty.

DOPOLEDNE S NEJMENŠÍMI  
V POBOČCE HSM

pondělí 16. 3. ** 9:00 - 11:00 hodin

Zveme maminky na mateřské dovolené, aby se svými ratolestmi 
přišly strávit pěkné dopoledne v knihovně. Budou na ně čekat malí 
kamarádi a pěkné knížky.

KLUB DRÁČEK
čtvrtek 19. 3. ** 16:00 - 17:30 hodin

Po únorové návštěvě Afriky, kde jsme se pořádně ohřáli, nás ten-
tokrát čeká objevování polárních krajů. Podnikneme průzkum-
nou cestu na severní pól do daleké Arktidy, ale zavítáme i na jih 
do Antarktidy. Mrazivý vítr a nekonečné ledové prostory činí oba 
polární kraje velmi obtížnými místy pro život. Přesto se ale můžete 
těšit na informace o Inuitech žijících na dalekém severu a jejich es-
kymáckých psech, o ledních medvědech, tučňácích a rozmanitém 
podmořském životě na jihu. Těšíme se na všechny malé průzkum-
níky ve věku od 6 let.

PRVNÍ POMOC  
PŘEDNÁŠKA ČČK PRO SENIORY

úterý 24. 3. ** 9:00 hodin

Náplň přednášky bude zaměřena na poskytnutí první pomoci při 
krátkodobé poruše vědomí, křečových stavech (např. epilepsii), 
náhle vzniklé bolesti na hrudi (infarkt), cévní mozkové příhodě 
(mrtvice), stavy dušnosti, naléhavých stavech při cukrovce a dalších 
potížích. Posluchači budou mít prostor klást konkrétní dotazy, kte-
ré jim lektor zodpoví v průběhu přednášky. Součástí bude i pre-
zentace.

NOC S ANDERSENEM
pátek 27. 3. ** 19:00 hodin

Již po dvanácté se v naší knihovně bude konat celostátní akce Noc 
s Andersenem, a protože letos uplyne 100 let od narození spisova-
tele Jana Drdy, zvolili jsme jako téma pro letošní nocování právě 
jeho knížku „Hastrmani“. 
Zveme všechny tajuplné vodnické, vodní a podvodní bytosti na ná-
vštěvu knihovnické tůně v pátek 27. 3. od 19:00 hodin do soboty 
28. 3. do 8:30 hodin.
Všichni zájemci z řad našich čtenářů si mohou vyzvednout pohád-
kový kvíz v týdnu od 2. 3. do 6. 3. a společně s pohádkovou kartou 
a přihláškou ho odevzdat do 13. 3. Těšíme se na Vás!

NOCOVÁNÍ V KNIHOVNĚ V POBOČCE HSM
pátek 27. 3. ** 19:00 hodin

V pátek 27. 3. se koná již 15. ročník Noci s Andersenem. Letošní roč-
ník bude ve znamení pohádek, připomínáme si 100. výročí naro-
zení J. Drdy. Dětští zájemci ve věku 7 - 11 let si mohou vyzvednout 
závaznou přihlášku s dalšími informacemi v týdnu od 9. do 13. 3. 
Vyplněnou přihlášku prosíme odevzdat do 20. 3. Děti, které se při-
hlásí, mohou přijít v kostýmu vodníka nebo jiného pohádkového 
hrdiny od spisovatele, kterému bude večer věnován. 
Věříme, že tato noc bude pro děti dobrodružná, tajemná a kouzel-
ná, inspirující k četbě a pro malé spáče nezapomenutelná.

ČTENÁŘSKÝ DENÍK V KNIHOVNĚ  
ODDĚLENÍ PRO DĚTI

Co to je čtenářský deník? Je to vlastně zápisník, kam si evidujeme 
přečtené knihy, to zná asi každý školák. A co je jiného na tom na-
šem? Na rozdíl od školních čtenářských deníků je ten náš určen jen 
pro ty, co rádi čtou a chtějí se o své zážitky z četby podělit s ostatní-
mi čtenáři a doporučit jim nějakou hezkou nebo zajímavou knihu. 
Čtenář do našeho deníku zaznamená jméno autora a název knihy, 
stručný obsah a to, proč se mu kniha líbila a proč ji doporučuje.
Od 1. 3. budou k dispozici dva čtenářské deníky pro dvě věkové 
kategorie od 6 do 9 let a od 10 do 15 let. Bližší informace Vám sdělí 
knihovnice oddělení pro děti.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA TRUTNOV
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Pořadatel: Alternativa pro kulturu, o. s.,  
spolupořadatel UFFO - SCT 

za podpory města Trutnova, Královéhradeckého kraje  
a Ministerstva kultury ČR

LEVÍČEK & WEISS JAZZ PROJECT (CZ/USA) 
HANGING HEARTS (USA)

čtvrtek 5. 3. ** 19:00 hodin ** Koncertní síň B. Martinů

LEVÍČEK & WEISS JAZZ PROJECT: Americký trumpetista Evan Weiss 
dává křídla pianovým fantaziím bravurního Jiřího Levíčka. Loni 
sklízel nadšené ovace v triu Roberta Balzara, nyní představí vlast-
ní skladby spolu s newyorským sólistou. Debutové album vzbudilo 
mezi odborníky v roce 2010 značnou pozornost: akumuluje Weisso-
vo autorské, aranžérské a hráčské umění. Do početné sestavy přizval 
také v New Yorku žijícího klavíristu Jiřího Levíčka a českou rytmiku.
HANGING HEARTS: Trio z Chicaga ve svém improvizačním rauši ob-
čas netuší, kam je jazzové proudy zanesou. Třeba i do rockových 
nebo avantgardních a popových delt, přitom v jasném koncep-
tu, kdy podprahově vycítíte také humor. Spolužáci z Berklee jsou 
na sebe od roku 2013 intuitivně, až telepaticky napojeni, ať jde 
o citace z jazzových standardů, černého soulu, Antonína Dvořá-
ka nebo se rozhodnou zapochybovat nad smyslem popových hitů. 
Kdo rád vstupuje do experimentálních jazzových časoprostorů, 
kde každá fráze představuje neobvyklé hudební dobrodružství, 
svůdnější trio aby pohledal.

POINTS SEPTET 
BEATA HLAVENKOVÁ - THEODOROS

čtvrtek 12. 3. ** 19:00 hodin ** Koncertní síň B. Martinů

POINTS SEPTET: V podstatě se jedná o superskupinu. Středobo-
dem kapely je v Kodani žijící kapelník Luboš Soukup. Rozmanitost, 
kreativita a originalita se snoubí s uměleckou precizností před-
ních jazzových hudebníků, kteří se jako sedm statečných vydávají 
do neprobádaných končin krajiny Hudby. Křehké příběhy střídají 
mohutné vsuvky dechové sekce a sebejistá sóla. Hudba přišpendlí 
posluchače v křeslech, rozvibruje atmosféru v sále a dá vzniknout 
tajemnému vesmíru tónů. Postarají se o to: Oskar Török (trubka), 
Petr Kalfus (soprán a altsaxofon), Luboš Soukup (tenorsaxofon 
a klarinet), Jan Jirucha (pozoun), Marcel Bárta (basklarinet a saxo-
fony), Jaromír Honzák (kontrabas) a Tomáš Hobzek (bicí).
BEATA HLAVENKOVÁ: Sama za klavírem nabízí intimně zhudebně-
ný cyklus o dvanácti měsících. Držitelka několika ocenění Anděl, 
vztaženo i na album Theodoros (Anděl 2013 - nejlepší jazz & blues 
deska). Beata Hlavenková se z dávné fáze „neuvěřitelný talent“ 
v uplynulých letech přirozeně přesunula do pozice obdivované hu-
debnice, skladatelky, aranžérky. To, co dokázala na svých nahráv-
kách a v Baromantice, ji bez debat pasovalo na zásadní osobnost 
české jazzové a alternativní hudební scény. 

ONDŘEJ ŠTVERÁČEK TRIO  
fEAT. GENE JACKSON (USA/CZ) 
JAZZ GENERATION & JIŘÍ TÝfA

středa 18. 3. ** 19:00 hodin ** Koncertní síň B. Martinů

ONDŘEJ ŠTVERÁČEK TRIO feat. GENE JACKSON: Pokud někdo sko-
ro devět let bubnuje po boku Herbie Hancocka, stěží se najde jaz-
zman, který by před ním nesmekl. Vždyť rytmicky vést Hancocka 
představuje opravdu hodně vysokou školu a vyžaduje značnou in-
terakční odvahu: nahazování rytmických témat jazzovému géniovi 
se nezhostí jen tak někdo. Gene Jackson přijal pozvání od saxofo-
nisty Ondřeje Štveráčka užít si jazzové dobrodružství v triu s basis-
tou Tomášem Barošem. Předloni tenorsaxofonista coltraneovské 
inspirace vydal druhé, zcela autorské album The Form.

JAZZ GENERATION & JIŘÍ TÝfA: Mladý desetičlenný Jazz Genera-
tion vedený trumpetistou a aranžérem Štěpánem Přibylem se vě-
nuje jazzu ve všech podobách, ale také funky a fusion. Repertoár 
standardů doplňují vlastní skladby - nejčastěji z pera Trutnováka 
Jiřího Týfy.

BRATŘI EBENOVÉ 
PŘIŠEL ČAS HOLIN

středa 25. 3. ** 19:00 hodin ** UffO

Třicet let na scéně a bratrské trio nepřestává svěže neotřelým 
způsobem lákat folkrockovými písněmi o tom, jak si tady žijeme. 
Za decentního doprovodu bratrů Davida a Kryštofa a skvělých 
muzikantů z ETC… jejich autor Marek glosuje přítomnost s vůlí 
a přesvědčením, že slušnost není k zahození, ale spousta lidí to 
stále nebere do úvahy. Zdvořilé rýpání, příslovečně spiklenecký 
humor, ale i skepse, kam jsme to pětadvacet let po revoluci do-
pracovali. Album Čas holin patří mezi ta nejlepší a v textech nej-
pronikavější, jaká Bratři Ebenové natočili: posloucháme laskavý 
hudební lepanec na probuzení ze snu. Na koncertě ale připo-
menou i takřka zlidovělé starší skladby, třeba i ty, které dlouho 
nehráli.

fESTIVALOVÉ fINÁLE
sobota 28. 3. ** 19:00 hodin ** UffO

OSTRICH QUARTET: Čerstvý vichr z Moravy. Stříbrní vítězové 
polsko-české soutěže Krokus jazz a svěží objev na tuzemské jaz-
zové scéně.
AMPARO SÁNCHEZ: Velká dáma s emocemi praskajícím hlasem, 
před kterým se nikam neschováte. Podmanivě zakouřený, snad-
no rozpoznatelný, vtahující a rozdávačný je hlas zpěvačky a skla-
datelky Amparo Sánchez, velké hvězdy world music. Ta v něm, 
jak jen to jde, nabízí vlastní duši. Ne jako Faust - něco za něco 
- ale jako gesto upřímnosti. Ve všem, o čem zpívá, totiž spočí-
vá víra, na kterou bychom podle ní měli přistoupit - hluboké 
přesvědčení, že si zasloužíme spravedlivější svět. Je příznačné, 
že hlasem se opírá o výtečnou kapelu, které vévodí kubánský 
trumpetista Jose Alberto Varona, kontrabasista Jorge Mestres, 
kytarista Willy Fuego a bubeník Ricard Parera.
LUKÁŠ ORAVEC QUARTET feat. VINCENT HERRING (USA/SK): 
Jeden z největších současných bebopových saxofonistů Vin-
cent Herring prošel v mládí drsnou školou newyorských klubů 
i vojenskou akademií. Lionel Hampton, Dizzy Gillespie, David 
Murray, McCoy Tyner, Larry Corryel nebo Wynton Marsalis ho 
pak hýčkali ve svých bandech. Naposledy ho od práce vyrušil slo-
venský trumpetista Lukáš Oravec se svým kvartetem, jehož CD 
Introducing získalo cenu za nejlepší jazzové album roku 2013. 
RICHARD BONA & SPECIAL CZ/SK BAND MICHALA ŽÁČKA: Čes-
ko-slovenská pocta fenomenálnímu baskytaristovi ze Země hu-
debních tygrů. Fenomenální hráč, zpěvák a skladatel Richard 
Bona učaroval osobnostem, jako je Paul Simon, Bobby McFer-
rin, Pat Metheny, Herbie Hancock nebo Salif Keita. Brilantní 
baskytarista s naprosto nevšední, divoce vynalézavou rytmic-
kou technikou, skvělý zpěvák a showman nestačil brát nabídky 
od největších jazzových, rockových a popových hvězd. Dokáže 
žít zároveň v minulosti i budoucnosti, uplatnit se v jakémkoliv 
žánru, virtuózně doprovodit a hypnoticky inspirovat muzikanty 
z opačných koutů světa. V tom spočívá hráčská, autorská a pro-
ducentská jedinečnost a výjimečnost charismatického Richarda 
Bony. Poctu mu v Čechách na ojedinělém koncertu vzdají česko-
slovenští muzikanti vedení saxofonistou a flétnistou Michalem 
Žáčkem.

Více informací o festivalu najdete na http://2015.jazzinec.cz/

Předprodej vstupenek zajišťuje Inforecepce UFFO a Turistic-
ké informační centrum. Možnost zakoupit vstupenky on-line 
na www.uffo.cz

JAZZINEC 2014
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Benjaming‘s Clan

DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ

Vzhledem k tomu, že došlo k posunu některých termínů předsta-
vení v rámci divadelního předplatného, nabízíme Vám přehled ter-
mínů představení v březnu - květnu 2015:
ST 11. 3.  Divadelní delikatesy (DD) - SAM
ST 18. 3.  Činoherní divadlo A (ČD A) - STRÝČEK VÁŇA
ÚT 24. 3.  Činoherní divadlo B (ČD B) - PAN HALPERN  
 A PAN JOHNSON
ÚT 31. 3.  Divadlo a hudba (DH) - RENT 
ST 1. 4.  ČD A - COMMEDIA DELL´ ARTE
ST 8. 4.  DD - IMAGINE TOI!
ÚT 14. 4.  DD - UFFO PUTYKA
PO 20. 4.  ČD B - RACEK
ČT 23. 4.  DH - PLNÝ KAPSY ŠUTRŮ
ST 29. 4.  DH - KOUZELNÁ FLÉTNA
PO 4. 5.  ČD A - BLACKOUT
ST 6. 5.  DH - JEPTIŠKY 
PO 11. 5. ČD B - KRÁLOVA ŘEČ

SAM
Divadelní delikatesy: Studio Hrdinů

Monodrama autorky Kathariny Schmitt v překladu Viktorie Knot-
kové o smyslu a úloze umění v dnešním světě uvádí Studio Hrdinů 
(www.studiohrdinu.cz). Hrají Karel Roden, Jan Dvořák.
Sam je umělec, který zkoumá hranice svých možností. Dobrovolně 
sám sebe uvězní do vlastnoručně vyrobené klece, aby tam strávil 
jeden rok v naprosté izolaci.
Režisérka Kamila Polívková zkoumá spolu s Karlem Rodenem ne-
smírnou přitažlivost popularity, která v lidech probouzí voyeuris-
tické sklony a dodává i nejbanálnějším věcem, činům a výrokům 
známé osobnosti - umělce - zdání jedinečnosti a vyšší hodnoty. 
Z různých úhlů pohledu nahlíží na normy související s tvůrčí prací, 
uměním a produktivitou a rozebírá vztah mezi divákem a (umělec-
kým) objektem jeho zájmu. Tradicí určená „nepsaná“ pravidla jsou 
jak v Samově performanci, tak v samotné inscenaci vtipně narušo-
vána a vyhrocena do často až absurdních situací.
Partner představení: GRUND a.s.
středa 11. 3. ** UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup na abo-
nentky Divadelní delikatesy, ostatní - vstupné 345, 315, 285 Kč ** 
předprodej vstupenek od 2. 2. 

STRÝČEK VÁŇA
Činoherní divadlo A: Divadlo Petra Bezruče, Ostrava

Veselá tragédie s příchutí vodky.
„Strýček Váňa“ - tak hezké oslovení a tak zpackaný život! A kdo 
za to může, že se Ivan Vojnický, přezdívaný strýček Váňa, nestal 
Schopenhauerem nebo Dostojevským, kdo může za to, že promar-
nil svůj život? Jeho usurpátorský švagr - profesor umění v penzi, 
o jehož vědeckých kvalitách můžeme s úspěchem pochybovat? 
Anebo krásná Jelena, druhá žena zakyslého profesora, která 
Vojnického odmítá? Anebo všechno dohromady? Nebo on sám? 
Čechov kreslí ostrým hrotem osudy svých postav s ironií a pocho-
pením, odkrývá jejich sny po šťastnějším životě a jedním tahem 
dokresluje jejich vlastní slabosti, které brání snům proměnit se 
ve skutečnost. Jak obojí dobře známe!“
Předešlý text o hře A. P. Čechova, kterou uvádí Divadlo Petra Bez-
ruče Ostrava, napsal režisér inscenace Štěpán Pácl. Hrají: Norbert 
Lichý, Markéta Haroková, Pavla Gajdošíková, Marcela Čapková, 
Přemysl Bureš, Tomáš Dastlík, Dušan Urban, Kateřina Krejčí, Michal 
Sedláček, Josef Jelínek.
středa 18. 3. ** UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup na abo-
nentky Činoherní divadlo A, ostatní - vstupné 345, 315, 285 Kč ** 
předprodej vstupenek od 16. 2.

PAN HALPERN A PAN JOHNSON
Činoherní divadlo B: Divadlo Ungelt, Praha

Konverzační tragikomedie - komorní hra o zvláštním přátelství 
dvou mužů. Pan Halpern pochoval svou ženu a u hrobu se sezna-
muje s jejím dávným přítelem panem Johnsonem. Oba starci se 
nad hrobem málem poperou, ale zvědavost jim nedá, a tak se vzá-
jemně poznávají ...
Autor: Lionel Goldstein. Překlad: Pavel Dominik. Režie: Ladislav 
Smoček. Hrají: Petr Kostka a František Němec.
úterý 24. 3. ** UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup na abo-
nentky Činoherní divadlo B, ostatní - vstupné 360, 330, 300 Kč ** 
předprodej vstupenek od 23. 2.

RENT
Divadlo a hudba: RENT MUZIKÁL, s.r.o.

Americký přelomový muzikál je v podstatě rockovou operou au-
tora Jonathana Larsona (hudba, scénář i námět). Autentickým ja-
zykem a moderní rockovou hudbou volně vypráví příběh slavné 
Pucciniho „Bohémy“. Autor přenesl děj do umělecké čtvrti součas-
ného New Yorku, kde žije parta kamarádů, kteří si chtějí splnit své 
sny a snaží se nepromarnit své životy, které mají jen v dočasném 
pronájmu ...
Slavný muzikál Rent byl dokonce kritikou označen za „nejlepší pů-
vodní muzikál od roku 1950“ a získal spoustu prestižních cen. Stal 
se jedním z prvních broadwayských představení, která představují 
homosexuální a bisexuální postavy. Rent díky kontroverznímu té-
matu pomohl zvýšit popularitu divadelních muzikálů mezi mladý-
mi generacemi.
U nás si tento broadwayský muzikál získal svou anglickou verzí 
jak oblibu u diváků, tak i respekt kritiků. Díky tomuto úspěchu 
se od prosince 2014 rozezněl také v českém nastudování. V české 
verzi bude uveden také v Uffu. V muzikálu, jehož produkci nyní 
zajišťuje RENT MUZIKÁL, s.r.o., uvidíte hvězdy pražských muziká-
lových divadel. 
úterý 31. 3. ** UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup na abo-
nentky Divadlo a hudba, ostatní - vstupné 380, 350, 320 Kč ** 
předprodej vstupenek od 2. 2.

COMMEDIA DELL´ ARTE
Činoherní divadlo A: Spolek sešlých

Příběh je poplatný žánru commedie dell´arte: chamtivý Pantalone 
touží po krásné Isabelle, ta miluje romantického Leandra, který 
o ni soupeří ještě s chvástavým Capitánem. Celým dějem provází 
Harlekýno, kterému sekunduje Pantalonova služebná Kolombína. 
Komedie plná záměn, převleků, gagů, situační komiky a velmi ja-
drného humoru, jak to v tomto žánru má být.
Režie: Zdeněk Dušek. Hrají: Marek Daniel, Tatiana Vilhelmová/Ga-
briela Štefanová, Michal Bumbálek/Roman Slovák, Pavel Liška, Ro-
man Slovák/Leoš Noha, Andrea Marečková/Ivana Hloužková.
středa 1. 4. ** UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup na abo-
nentky Činoherní divadlo A, ostatní - vstupné 360, 330, 300 Kč ** 
předprodej vstupenek od 2. 3.

KONCERT KOLETOVY HORNICKÉ HUDBY
Host: Varhan Orchestrovič Bauer

První koncert Koletovy hornické hudby v roce 2015 - tedy v roce, 
který je už 151. v historii kapely. Můžete se těšit na skladby vyni-
kajících českých a světových autorů koncertní i populární hudby. 
Představí se řada sólistů a zpěváků orchestru, za dirigentský pult se 
postaví Josef Hejna, Zdeněk Tlučhoř a Varhan Orchestrovič Bauer. 
Zazpívají Michaela Týfová, Vlasta Seidelová, Jiří Hofman a David 
Labík. Mluveným slovem soubor povede Vlasta Seidelová.
sobota 14. 3. ** UFFO ** 19:00 hodin ** vstupné 140 Kč ** před-
prodej vstupenek od 2. 2.
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KEŇA A GORILY

KATEŘINA A MILOŠ MOTANI (www.motani.cz) uvádějí v pozvání 
na svůj nový program:
„Naše cesta povede napříč východní Afrikou. V Nairobi se podívá-
me do Kibery - jednoho z největších slumů na africkém kontinentu. 
Bída a naděje, smutek a úsměv jsou synonymem pro tuto chudin-
skou čtvrť. Ocitneme se také mezi bojovnými Masaji, kteří stále žijí 
v chatrčích z kravského trusu. V parku Tsavo budeme pátrat po zá-
hadných červených slonech. Vydáme se po stopách lidožravých lvů. 
Sáhneme si na velmi jedovatou zelenou mambu. Zažijeme neoby-
čejné chvíle s nosorožci, kteří vyžadují speciální ozbrojenou ochra-
nu před pytláky. Budeme sledovat nádherné a plaché černobílé opi-
ce guerézy. Zastavíme se ve velmi rušném starém městě Mombasa, 
prozkoumáme tajemné opuštěné arabské město Gede. Vyšlápne-
me na Mt. Kenya a spatříme neobvyklou vysokohorskou vegetaci. 
V Ugandě budeme několik dní hledat vzácného člunozubce. Setká-
me se s lesním kmenem Pygmejů. Naším hlavním cílem této cesty 
budou horské gorily - něžní tvorové tolik podobní člověku!“ 
pondělí 9. 3. ** kino Vesmír ** 19:00 hodin ** vstupné 80 Kč ** 
předprodej vstupenek od 9. 2. 

ŠESTNÁCTITISÍCIKILOMETROVEJ VEJŠLAP

PETR HIRSCH (http://www.pout.eu, http://petr-hirsch.cz, http://
www.putovani.org/) uvádí ke svému více než třicetiměsíčnímu pu-
tování:
„Každá cesta začíná rozhodnutím. Ta má začala rozhodnutím vy-
razit do Santiaga de Compostela v sobotu ráno, 12. 12. 2009 - to 
je okamžik, kdy se zrodil P o U t N í K. Po přípravách jsem vyrazil 
1. 6. 2010 a došel do Santiaga po 4000 km na Štědrý den kolem 
poledne roku 2010. Nedalo mi to, pokračoval jsem dál - Lisabon - 
Gibraltar - Barcelona - Janov, bolavé vše, 10 000 km na tachometru 
a 17 měsíců na cestě - intermezzo - 4 měsíce ve Švýcarsku - březen 
2012 pokračování v cestě, ne sám, ale dva - Švýcarsko - průsmyk 
svatého Bernarda - opět Janov - Řím - moře, Bari, trajekt do Albá-
nie - po 2000 km společného putování s Florine opět sám na ces-
tě - Makedonie - Řecko - Turecko - Kypr a vysněný Izrael, země 
pro mnohé zaslíbená a zajisté mnohými nenáviděná - 12. 12. 2012 
ve 12:12 hodin opět společné kroky z Nazareta směr Jeruzalém - já 
jemu, on mně - pokleknutí před Zdí nářků 26. 12. 2012 - 16 090 
pěších kilometrů, děkuji za CESTU.“ 
Večer vyprávění a promítnutých fotografií doplňuje v průběhu ce-
lého března výstava autorových fotoobrazů ve foyer kina Vesmír. 
pondělí 23. 3. ** kino Vesmír ** 19:00 hodin ** vstupné 80 Kč ** 
předprodej vstupenek od 23. 2.

ALENA KUPČÍKOVÁ: TADY LÍBÁM JÁ!

Alena Kupčíková zkoumá možnosti výrazových prostředků posky-
tovaných novými médii. Přetransformovává jazyk, pohyby a celé 
systémy do zvukových a obrazových záznamů. Snaží se o maxi-
málně otevřené výtvarné artefakty, které představují svědectví 
o spojitosti jejího duševního dynamismu s nejrůznějšími aspekty 
a projevy všedního života, v nichž hledá systémy. Ke zvolenému 
konceptu přistupuje racionálně a jasně formuluje své téma, na něž 
výtvarnou formou poukazuje. Charakter její multimediální tvor-
by vytváří několik určujících rysů. Je jím především důsledné pro-
mýšlení obsahu i formy díla a schopnost vnímat, posunovat projev 
do obecnější polohy a prezentovat ho. 
Pozornost vzbudilo její vystoupení na výstavě Mladý maso v roce 
2002. Použila ženského intimního ochlupení a chloupky „nakres-
lila“ ženské akty s erotickým nádechem - Chlupatice, doplněné vi-
deem s komentáři „dárkyň“ i komentářem vlastním.  
Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultu-
ry ČR.
Partner Galerie UFFO: GRUND a.s.
do 31. 3. ** Galerie UFFO ** otevřeno: pondělí - sobota 9:00 - 
18:00 hodin ** vstupné 30 Kč, děti 15 Kč, děti do 3 let zdarma

ŠKWOR: S&L TOUR
Host: Wait

Ačkoliv Škwor na konci roku oslaví 17. narozeniny, do Trutnova přije-
de poprvé. Představí nejen skladby z posledního studiového alba Sli-
by a lži, ale i starší hity, díky nimž získal pevné místo na české rockové 
scéně. Na podzim loňského roku vyšlo také živé CD/DVD 15 let - Praha 
Incheba Arena obsahující reprezentativní průřez celou diskografií.
Hostem koncertu, který je na stání, je kapela Wait z Hradce Králové.
pátek 20. 3. ** UFFO ** 20:00 hodin ** vstupné v předprodeji 
240 Kč, v den koncertu 290 Kč ** předprodej vstupenek od 8. 12.

VYNÁŠENÍ SMRTKY

Vítání jara připomene tradice našich předků. V Uffu vystoupí 
s krátkým programem žáci ZUŠ Trutnov: taneční obor pod vede-
ním Blanky Matyskové, Jany Michaličkové a Kateřiny Talavaškové 
za doprovodu hudebního folklorního souboru pod vedením Len-
ky Jiranové a Drahomíry Tvrdíkové společně s pěveckým sborem. 
Programem bude provázet žákyně literárně-dramatického oboru 
Tereza Kempfová.
Po skončení pořadu se průvod všech účastníků vydá k řece směrem 
ke kinu Vesmír, kde ukončíme zimu a přivoláme jaro vhozením 
Smrtky a Smrťáka do Úpy.
neděle 22. 3. ** program od 15:00 hodin v Uffu ** bez vstupného

RODINNÉ UffOKOUSKY

O DVOU MARYČKÁCH
Žlutý kopec
Představení pro děti od 3 let. Lidová krkonošská pohádka vypráví 
nejen o Maryčce hodné a pracovité a Maryčce zlé a panovačné, 
ale i o Krakonošovi, který svou nadpřirozenou silou změní jejich 
osudy. Promíchá bohatství a chudobu, poctivost a panovačnost, le-
nost a pracovitost, a jak to často v pohádkách bývá, zlo se nakonec 
promění v dobro. Celou pohádku provázejí české lidové písně.
Hrají: Hana Mülerová, Dana Poláková/P. Lustigová, Anežka Hessová/P. 
Lustigová. Housle, harmonika, zpěv: Agnes Kutas, Ivana Hessová. 
neděle 15. 3. ** UFFO ** 15:00 a 17:00 hodin ** vstupné 70 Kč ** 
předprodej vstupenek od 2. 2.

DO BLÁTA A ZASE ZPĚT
Činoherák Ústí
Představení pro děti od 5 let. Honza a jeho spolužačky Nataša, Klá-
ra a Anička chodí do první třídy. Holky jsou nejlepší kamarádky 
a Honzu nemají rády. Říkají mu Zelňák a dělají si z něho legraci 
a šikanují ho. Jednoho dne však potkají toulavého bezdomovce 
Járu, ze kterého se vyklube pohádkový dědeček ... Pohádka pobaví 
děti i dospělé, kteří se občas také umějí stát dětmi.
Režie: Vladimír Čepek. Hrají: Anna Fišerová, Nataša Gáčová, Klára 
Krejsová, Jaroslav Achab Haidler, Jan Ťoupalík.
neděle 29. 3. ** UFFO ** 15:00 hodin ** vstupné 90 Kč ** předpro-
dej vstupenek od 2. 2.

Z NABÍDKY POŘADŮ NA DUBEN

10. 4. JARNÍ KONCERT KRAKONOŠKY

12. 4. POHÁDKY 
Rodinné UFFOkousky: Nori Sawa   
Představení pro děti od 5 let

13. 4. POD JIŽNÍM KŘÍŽEM 
Radko Chadima - cestopisný večer

15. 4. PETRA fROESE - soprán  
Pěvecký recitál s klavírním doprovodem

19. 4. KARKULKA ČERVENÁ 
Rodinné UFFOkousky: TEArTR RAJDO 
Představení pro děti od 3 let
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březen 2015

V ceně vstupenky je příplatek Státnímu fondu kinematografie. 

Změna programu vyhrazena! Za nezletilé zodpovídají rodiče!

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
8:00 - 19:30 (po - so) Inforecepce UFFO
9:00 - 18:00 (po - pá), 9:00 - 12:00 (so) Turistické informační centrum
18:00 - 18:30 a 19:15 - 20:00  pokladna kina Vesmír 
 (ve dnech promítání)

PRODEJ VSTUPENEK V POKLADNĚ KINA 18:30 - 19:15 hodin
Pokud jsou začátky představení posunuty, je pokladna kina otevřena 
vždy půl hodiny před zahájením promítání.

Informace o programu kina a kulturních pořadech Společenského 
centra Trutnovska pro kulturu a volný čas získáte také: 

* na internetové adrese www.uffo.cz 

* na plakátech 

* v magazínu  (www.trutnovinky.cz)

* na rozhlasových vlnách

1. neděle
16:30 hodin

ZVONILKA A TVOR NETVOR (3D)
Americký animovaný dobrodružný film. Víla se spřátelí s velkou a ta-
jemnou bytostí - Netvorem. Zvonilka si ale není jistá, jestli z jeho 
strany nehrozí nějaké nebezpečí.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 76 minut ** vstupné 155 Kč, 
děti do 15 let 135 Kč

1. neděle
19:00 hodin

ŽENA V ČERNÉM: ANDĚL SMRTI
Britský horor. Na zastaralou rezidenci přichází skupina školáků, která 
je evakuována za 2. světové války z Londýna. Jak pozemky ožívají, 
probouzejí z temnoty pomstychtivý přízrak ženy v černém.
Mládeži nepřístupno ** titulky ** 98 minut ** vstupné 120 Kč

2. pondělí
3. úterý
19:00 hodin

GHOUL (2D)
Český temný thriller inspirovaný skutečnými událostmi. Trojice fil-
mařů se vydává na Ukrajinu natočit dokument o místě, kde došlo 
ke kanibalismu.
Mládeži nepřístupno ** titulky ** 89 minut ** vstupné 110 Kč

4. středa
19:00 hodin

GHOUL (3D)
Český temný thriller inspirovaný skutečnými událostmi.
Mládeži nepřístupno ** titulky ** 89 minut ** vstupné 130 Kč

5. čtvrtek
19:00 hodin

VETŘELEC: REŽISÉRSKÝ SESTŘIH    
Americko-britský sci-fi horor. Obnovená digitální premiéra kultovní-
ho sci-fi se S. Weaver v roli statečné Ripleyové.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 117 minut ** vstupné 100 Kč   

6. pátek
7. sobota
16:30 hodin

VELKÁ ŠESTKA (2D)
Americký animovaný film. Emocemi nabité komediální dobrodruž-
ství o malém geniálním konstruktérovi robotů, který se naučí vyu-
žívat svůj talent.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 108 minut ** vstupné 80 Kč

6. pátek
7. sobota
8. neděle
19:00 hodin

KOBRY A UŽOVKY
České drama. Hlavní hrdina je ztracen ve svém vlastním životě. Ve 40 
letech si uvědomuje, že má poslední šanci něco se sebou udělat. 
Mládeži nepřístupno ** 111 minut ** vstupné 120 Kč

8. neděle
16:30 hodin

VELKÁ ŠESTKA (3D)
Americký animovaný film.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 108 minut ** vstupné 130 Kč

9. pondělí
19:00 hodin

KEŇA A GORILY
Cestopisný pořad Kateřiny a Miloše Motani.
Vstupné 80 Kč

10. úterý
11. středa
19:00 hodin 

DIVOČINA
Americké drama. Hlavní hrdinka filmu se vydává na dlouhou vyso-
kohorskou trasu - Pacifik Crest Trail, ale netuší, co ji na této pouti 
všechno čeká. 
Mládeži nepřístupno ** titulky ** 115 minut ** vstupné 110 Kč

12. čtvrtek
18:00 hodin

fESTIVAL EXPEDIČNÍCH fILMŮ
Přehlídka dokumentárních filmů. Uvidíte: A FINE LINE - ultra run-
ning a skialpinismus; AND THEN WE SWAM - transoceánská expe-
dice; ALEGRIA - humanitární expedice; FYRST - slackline; INTO THE 
LIGHT - lezení; NOBODYS RIVER - vodácká expedice; 500 MILES TO 
NOWHERE - paragliding.
Mládeži přístupno ** vstupné 100 Kč, studenti a důchodci 80 Kč, děti 
do 14 let zdarma ** akce potrvá 3,5 hodiny 

13. pátek
14. sobota
16:30 hodin

ASTERIX: SÍDLIŠTĚ BOHŮ (2D)
francouzský animovaný film. Caesar je bezesporu vynikající stratég 
a vojevůdce. Teď však narazil na Asterixe, Obelixe a jednu malou gal-
skou vesnici.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 85 minut ** vstupné 110 Kč

13. pátek
14. sobota
15. neděle
19:00 hodin  

AMERICKÝ SNIPER
Americký akční biografický film. Nejobávanější odstřelovač v dě-
jinách USA je vyslán do Iráku. Zúčastní se několika misí a zachrání 
bezpočet životů.
Mládeži nepřístupno ** titulky ** 133 minut ** vstupné 100 Kč

15. neděle
16:30 hodin

ASTERIX: SÍDLIŠTĚ BOHŮ (3D)
francouzský animovaný film.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 85 minut ** vstupné 130 Kč

16. pondělí
19:00 hodin
17. úterý
16:30 hodin 

BABOVŘESKY 3
Česká komedie. Třetí pokračování úspěšného filmu režiséra Zdeňka 
Trošky.
Mládeži přístupno ** 103 minut ** vstupné 80 Kč

17. úterý
18. středa
19:00 hodin

fOTOGRAf
Česká tragikomedie. Film na motivy života Jana Saudka. V příběhu se 
autoři vracejí k některým osudovým křižovatkám života hlavního hr-
diny, člověka obdařeného výjimečným talentem, živelností a vášní.
Mládeži nepřístupno ** 133 minut ** vstupné 100 Kč

19. čtvrtek
19:00 hodin

PERNÝ DEN                                                                            PROJEKT	100
Britská hudební komedie. Beatlemanie a jeden obyčejný den v životě 
nejslavnější hudební skupiny všech dob.
Mládeži přístupno ** titulky ** 87 minut ** vstupné 80 Kč

20. pátek
21. sobota
16:30 hodin

SPONGEBOB VE fILMU: HOUBA NA SUCHU (2D)
Americká animovaná komedie. SpongeBob je mořská houba, která 
nosí kalhoty, bydlí v ananasu a dělá úžasné krabí hambáče.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 93 minut ** vstupné 110 Kč, 
děti do 15 let 90 Kč

20. pátek
19:00 hodin 
    

REZISTENCE (3D)
Americké akční sci-fi. Druhý díl filmové série Divergence je o poznání 
velkolepější a výpravnější, nepostrádá dávku akce a triků.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 120 minut **  
vstupné 150 Kč

21. sobota
22. neděle
19:00 hodin

REZISTENCE (2D)
Americké akční sci-fi.
Mládeži přístupno ** titulky ** 120 minut ** vstupné 110 Kč

22. neděle
16:30 hodin

SPONGEBOB VE fILMU: HOUBA NA SUCHU (3D)
Americká animovaná komedie.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 93 minut ** vstupné 130 Kč, 
děti do 15 let 110 Kč

23. pondělí
19:00 hodin

ŠESTNÁCTITISÍCIKILOMETROVEJ VEJŠLAP
Cestopisný pořad Petra Hirsche.
Vstupné 80 Kč

24. úterý
25. středa
19:00 hodin

CHAPPIE
Americký akční thriller. Dvojice trhlých gangsterů unese policejního 
robota, aby jej využila pro svůj nekalý plán.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 121 minut ** vstupné 120 Kč

25. středa
10:00 hodin

ZA KAMARÁDY Z TELEVIZE 9
Pásmo krátkých pohádek pro nejmenší diváky.
Mládeži přístupno ** 64 minut ** vstupné 30 Kč

26. čtvrtek
19:00 hodin

PROTI PŘÍRODĚ                                          ART	film	-	pro	náročnější	diváky
Norské drama. Martin vyráží sám na víkendový výšlap do hor a my 
slyšíme jeho necenzurované myšlenky: brutálně upřímné postřehy 
o něm samotném i o lidech v jeho okolí.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 80 minut ** vstupné 80 Kč 

27. pátek
28. sobota
29. neděle
16:30 hodin

POPELKA
Americká pohádka. Osud mladé Elky, která po smrti otce zůstává 
sama v žárlivé a kruté rodině. Postupně se z ní stává obyčejná služka, 
které se posměšně říká Popelka.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 105 minut ** vstupné 130 Kč

27. pátek
28. sobota
29. neděle
19:00 hodin 

VYBÍJENÁ
Česká komedie. Film je groteskou o přátelství, osudových láskách, 
kráse a ošklivosti, alkoholu a hledání lidského štěstí. Natočeno dle 
bestselleru Michala Viewegha.
Mládeži přístupno ** 94 minut ** vstupné 120 Kč

30. pondělí 
31. úterý
19:00 hodin

fOCUS
Americká krimikomedie. Will Smith hraje podvodníka, který se za-
miluje do začínající podfukářky. Po čase se s ní rozejde a setkávají se 
po třech letech v Buenos Aires.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 105 minut ** vstupné 90 Kč

KINO VESMÍR 
Revoluční 20, Trutnov 
tel., fax: 499 815 717, e-mail: kinovesmir@uffo.cz


